
OBEC Velká Kraš 

se sídlem : Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš 
   

vypisuje výběrové řízení na pracovní místo: 
 

Údržbář vodovodní sítě, údržbář obce 
 

Zaměstnanec bude vykonávat tyto činnosti: 

 Obsluha a údržba vodovodního řadu 

 Zajišťování náhradního zásobování pitnou vodou 

 Čištění vodojemů 

 Odkalování vodovodních sítí 

 Kontrolu vodovodní sítě 

 Údržba a kontrola objektů na vodovodní síti 

 Odečty a výměny provozních vodoměrů 

 Vyhledávání poruch na vodovodní síti 

 Provozní manipulace na vodovodní síti 

 Provádění základní stavební údržby a stavebních oprav na vodárenských objektech 

 Práce s vibračními stroji (rozbrušovací pila, křovinořez apod.) 

 Údržbářské práce-zámečnické, truhlářské, zednické, malířské, natěračské aj. řemeslné práce 

 

Požadavky: 

 střední odborné vzdělání s výučním listem (případně ÚSO s maturitou)  

 řidičský průkaz sk. B  

 spolehlivost a časová flexibilita, organizační schopnosti, samostatnost 

 

Co nabízíme:  

 předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody 

 jedná se o trvalý pracovní poměr  

 platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě v platném znění, 6. platová třída 

 

Místo výkonu práce:  obec Velká Kraš, ČOV Vidnava 

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození, státní příslušnost 

 místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 

 telefonní, případně e-mailové spojení 

 datum a podpis uchazeče 

 

K přihlášce doložte: 

 krátký popis dosavadní praxe s uvedením všech oprávnění a průkazů  

 prostá kopie výučního listu/maturitního vysvědčení a všech požadovaných průkazů 

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 18.3.2019 12:00 hod. na 

adresu: Obecní úřad Velká Kraš,  Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš. 

Obálku označte „Neotvírat-výběrové řízení údržbář vodovodní sítě.“ 

 

Obec Velká Kraš si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo místo 

neobsadit. 

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.  

K ústnímu pohovoru budete pozváni, pokud splňujete dané požadavky, proto nezapomeňte uvést kontakt. 

 

Datum:  25.2.2019 

 

                                                                        Ing. Zdeněk Zátopek 

                        starosta 


